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     امال و دانش زبانی

1 با توّجه به متن درس های پنجم و ششم، جدول را كامل كنيد.
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2 مانند نمونه كامل كنيد.

نقص: ...............................ماهر: ...............................

محكم: ...............................تحقير: ...............................

منتظر: انتظار

 درس ششم
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3 جمله هاي متن زير را جدا كنيد و بنويسيد هر جمله چه پيامي دارد. مانند نمونه، عمل كنيد.

. من رد  وده اس�ت ي �گ�د�زم ا�ز�ز ا�ي �ب �ي �يدي �ب� �ز . طو�ت �بار�يك س�ز ب�ز �بّ�ا�ت اس�ت    ر�زگ َس�م، س�

ي �با  ا�گ� ماه�ي هس�تم. �با�ز �ز گي مي �ك�زم. سش �زد� ا�زه ها و رد�يا�چه ها �ز ار رود�ز �زارهاي �ك�ز ي�زارها و عل�ز �ز�

ا�بي هس�تم. ا�ز�تي؟ من م�عز �ز �ب را دوس�ت دارم. �اال م�ا سش اموا�ب �آ

پيام جمله

سبز بودن رنگ سر

جمله

رنگ َسرم، سبز بّراق است.
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    امال

1 جمله هايي را كه واژه هاي زير در آن ها به كار رفته است از متن درس پيدا كنيد و در جدول 
بنويسيد.

ایرانیان ایران

2 كلمه هاي داخل شكل را به طور مناسب، كنار هم قرار دهيد و تركيب هاي جديد بسازيد.  

 

 

انداز نيمسربالنيرو

تيزتير اندوه
مند

زمين

گين

روز



       هنر و سرگرمي

1  از روی سرمشق زير، خوش خط و زيبا بنويسيد.

م �به مه� �باددس�ت رد دس�ت هم ده�ي �آ م  �ي �ك�ز را  و�ي�ش  �ز هن  م�ي

م �به مه� �باددس�ت رد دس�ت هم ده�ي �آ م  �ي �ك�ز را  و�ي�ش  �ز هن  م�ي

................................................................................................................................................

2 جدول را مانند نمونه كامل كنيد. برخي از خانه هاي جدول، حرف رمز دارند. حروف رمز را به ترتيب 
شماره هاي آن در خانه هاي زير قرار دهيد تا كلمه ي مورد نظر به دست آيد. 

6 صبح زود 5 كسالت آور 4 شكيبايي 3 مانند گل 2 مخالف قهر  1 سختي 

10 موّفقيت 9 تنومند و قوي  8 غمگين و ناراحت  7 از جنس فوالد 
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کلمه ی رمز:
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      درك متن

 الف( جمله هاي زير را بخوانيد و به كلمه هايی كه مشّخص شده است، توّجه كنيد.

مه �ك�د. م�ز ود �ز داي �ز �ت و �با �ز ا دس�ت �به دعا �ب�داسش �ب �ز   رد �آ

واهم �ك�د. دا �ز دي ا�ي�ان �ز ل�ز �ب �ت و �ب�اي س� اسش واهم �گدز ي� �ز ود را رد �ت� ان �ز   من �ب

د.  �ي كمان را �كسش ورد و �با همه ي �توان، � �بان �آ دا را �ب� �ز ر�ش �زام �ز     �آ

در مثال هاي باال » و « جمله ها را به هم پيوند داده است. مثاًل در شماره ي يك، دو جمله ي زير با حرف 
»   و  « به هم وصل شده اند. به اين ترتيب معني دو جمله به هم ارتباط پيدا مي كند. به اين حرف، نشانه ي 

ربط يا پيوند مي گويند. 

 . �ت ا دس�ت �به دعا �ب�داسش �ب �ز   رد �آ

مه �ك�د.  م�ز ود �ز داي �ز   �با �ز

 ب( از ده سطر اّول متن درس » ارزِش علم« جمله هايي را كه با نشانه ي ربط » و « به هم 
وصل شده اند، پيدا كنيد و بنويسيد.

     



   

نويسنده ي اين بند، خاطره ي اّولين روز مدرسه اش را روايت كرده است. 
اين نوع بندها را بند روايتي يا روايي مي گويند. در بند روايتي، رويدادها به ترتيب 

يكي پس از ديگري به دنبال هم مي آيند. 

       نگارش

     الف( بند زير را با دّقت بخوانيد و » جمله ي موضوع « آن را بنويسيد. موضوع كلّي و كوچك تر 
جمله ي موضوع را مشّخص كنيد و درباره ي جمله هاي ديگر بند در گروه گفت و گو كنيد.

ن مو�تع ه�ز�ت ساله  �آ �ك�زم.  �تع��ي�ز  ان  �ت �ب�ا�ي را  اّول�ين رو�ز مدرسه ام  اط�ه ي  واهم �ز   »مي �ز

اط  ود دس�ت رد دس�ت مامان �به مدرسه ر�ز�تم. مدرسه ی ما �يك ��ي ح �ز �بودم. �يك رو�ز ص�ب

�تّ�ب  ا معلّم     لكه ص�ز را م� �ت د  �ز د و �چ م �ت �ز�ي د و  ّه های �ت �چ �ت و �چ� �بود ا�ز �ب د �يمي داسش ر�گ و �ت �ب�ز

کالس  و من رد ص�ز  د  سش لك�يل  �ت�ش ّه ها  �چ �ب لكه ص�ز های  �يادم هس�ت  در  ن �ت هم�ي مي �ك�د�زد. 

گاه مي �ك�د.  اده �بود و �به من �ز �گ� ا�يس�ت ار والد�ين د�ي لوي رد مدرسه �ك�ز اّو�ي ها �ت�ار �گ��ز�تم. مامان �ب

. ه� ط��ز  گهان د�يدم مامان �ز�يس�ت ا �ب�ود. �زا� �ب �ز ادا ا�ز �آ گاه مي �ك�دم لكه م�ب من هم دا�ئم او را �ز

كي ا�ز معلّم ها لكه  � �وع �به �گ��يه �ك�دم. �ي زهم�يدم لكه ر�ز�ته اس�ت و سش گاه �ك�دم، او را �زد�يدم. � را لكه �ز

ّ�ت دس�تم را �گ��ز�ت و �به سم�ت کالس �ب�د. او �با من صح�ب�ت مي �ك�د  ك هاي م�ا د�يد �با مح�ب اسش

�بان �بود.« ار مه� ل ماما�زم �بس�ي و م�ش

 
جمله ی موضوع :

موضوع کلّي:

موضوع کوچك تر: 
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 ب( يك بند روايتي درباره ي سفر به مشهد، يا هر موضوع ديگري كه مي خواهيد، بنويسيد.




